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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

Členění kapitol, návaznost x      

Práce s odbornou literaturou   x      

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací x      

Vhodnost a správnost použitých metod x      

Popis, vysvětlení použitých metod x      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  x      

Přehlednost, jasnost x      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň x      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky x      

Rozsah x      

Závěr   Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  x      

Dosažení stanovených cílů x      

Význam pro praxi, osobní přínos x      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika x      

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): <5% 

Práce není plagiát. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Daniela Švomová vypracovala bakalářskou práci na téma: ,,Vnímání kvality života  

u pacientů po enukleaci oka“. Téma, které si studentka zvolila, je velice zajímavé a aktuální. 

Teoretická část je pěkně zpracována a představuje teoretická východiska pro zpracování 

průzkumné části práce. Pozitivně hodnotím kvalitativní průzkumu.  Průzkumnou část spolu 

s diskuzí  považuji za velmi zdařilou. Stanovených cílů bylo dosaženo zodpovězením pěti 

průzkumných otázek. Spolupráce se studentkou byla výborná, projevovala velký zájem  

o dané téma od samého začátku, na konzultace se dostavovala vždy velice dobře připravena. 

Oceňuji provedení sedmi rozhovorů s respondenty, což bylo pro studentku velice časově 

náročné, práci se zahraničními zdroji a celkový výsledek práce, kterým bylo zjištění  

a doporučení do praxe handicapovaným jedincům. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 
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